Hišna cerkev
Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. (Mt 18,20)

Besedno bogoslužje na 5. velikonočno nedeljo
(Jaz sem pot, resnica in življenje)

Tukaj najdete vzorec, kako lahko obhajamo besedno bogoslužje na 5. velikonočno nedeljo
(lahko tudi na predvečer ali med tednom). Če hočete določene dele bogoslužja obhajati v
nemškem jeziku, najdete isti predlog na tej spletni strani tudi v nemščini.
Posebno opozoriti je treba tudi na molitveno bogoslužje, predvsem na hvalnice in večernice.
Besedila za vsak dan najdete na spletni strani: https://hozana.si/brevir.php. V molitveniku in
pesmarici GLORIA najdete poleg tega večernice za velikonočni čas (številka 205) in pa
pobožnost (številka 224). Tudi tega gradiva se lahko poslužite za dnevno molitev. Poleg tega se
v velikonočnem času moli častitljivi del rožnega venca (GLORIA 356; Slavimo Gospoda, št. 12).
Kaj je treba upoštevati, da bosta skupna molitev in branje Svetega pisma čim bolj uspela?
Pripravite najprej prostor, kjer se boste zbrali. Postavite na mizo svečo. Ob njej naj bi bilo Sveto
pismo. Če ga nimate, vzemite evangelij iz tega pripomočka. Vse, kar bi Vas lahko motilo,
odstranite. Izklopite mobilne telefone. Poleg tega je treba že prej pomisliti tudi na tole:
 Določite, kdo bo vodil molitev (v tem vzorcu se imenuje voditelj/voditeljica, kratica V).
 Določite, kdo bo bral katero besedilo. V skrajnem primeru lahko voditelj oz. voditeljica
prebere vse, bolj primerno pa je seveda, če vsi sodelujejo. Ta besedila so: klici z
»Gospod, usmili se«, evangelij in litanije. Najbolj ugodno je, da pripravite iztis vzorca.
Pobožnost lahko obhajate tudi sami, zato je navodilo Vsi v oklepaju.
 Zmenite se, ali boste tudi peli. V tem vzorcu najdete predloge za nekatere preproste
speve. Seveda jih lahko nadomestite z drugimi duhovnimi pesmimi, ki jih raje pojete.
Tudi instrumentalna glasba je dobrodošla. Pesmi so vzete iz pesmarice GLORIA, ki jo
uporabljamo v dvojezičnih župnijah na južnem Koroškem (nekateri učenci so jo dobili
kot šolsko knjigo). Kratica SG pa se nanaša na pesmarico »Slavimo Gospoda«. Poleg
tega lahko zaigrate tudi duhovno glasbo, ki jo je treba izbrati že prej. Tukaj najdete
nekaj povezav do glasbe, ki je na voljo na spletu.
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ZAČETEK
Pesem na začetku in križ
Ko je skupnost zbrana, prižgemo velikonočno svečo. Nato lahko zapojemo velikonočno pesem
(GLORIA 174-185/SG 119-135) ali drug primeren spev:
- Jezus naš je vstal od smrti (GLORIA 174/SG 124)
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Oče, združi nas (GLORIA 663)
- Ko smo na poti (GLORIA 880)
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Danica svetila je v mirno še noč: https://www.youtube.com/watch?v=tc9P_rxdCl8
Vsi, ki so zbrani, se pokrižajo. Voditelj oz. voditeljica pravi:

V
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
(Vsi) Amen.
V
Kristus je vstal.
(Vsi) Zares je vstal.

Klici z „Gospod, usmili se“
Voditelj oz. voditeljica kratko uvede v bogoslužje, lahko tudi po svoje.
Klice lahko prebere tudi druga oseba.
»Gospod, usmili se« lahko zapojemo; napevi:
- Gospod, usmili se (GLORIA 434/SG 697)
- Kyrie eleison (GLORIA 665)
- Drugi napevi: GLORIA 485 (SG 307), 489, 605, 613, 659, 666, 667.

V
Priporočimo se na začetku tega bogoslužja našemu Gospodu Jezusu Kristusu.
On je med nami skrivnostno navzoč kot resnica,
ki nas osvobaja in rešuje.
Gospod Jezus Kristus, naša pot,
vodiš nas k nebeškemu Očetu.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
Gospod Jezus Kristus, naša resnica,
ti imaš besede večnega življenja.
(Kristus, usmili se.
(Vsi) Kristus, usmili se.)
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Gospod Jezus Kristus, naše življenje,
nisi prišel, da bi nas sodil, ampak da bi se svet po tebi rešil.
(Gospod, usmili se.
(Vsi) Gospod, usmili se.)
V
Usmili se nas, Kristus, Gospod,
naša pot, naša resnica in naše življenje.
Naj bo tvoja pot tudi ozka in strma,
ne dopusti, da bi jo zapustili in šli v izgubo.
Zapri naša ušesa pred zapeljivostjo krivih prerokov,
posebno tedaj, ko nas tvoja resnica vznemirja.
Pokaži nam nebeškega Očeta,
ki je naše življenje,
Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov.
Njemu čast in hvala vekomaj.
(Vsi) Amen.

POSLUŠATI in PREMIŠLJEVATI
Spev pred evangelijem in evangelij (Jn 14,1-14)
Tukaj najdete daljši odlomek iz Janezovega evangelija, ki je povezan z nekaterimi vprašanji.
Če gre, naj bralec evangelija ni voditelj oz. voditeljica, temveč nekdo izmed navzočih.
Na spletni strani https://hozana.si najdete biblična besedila pete velikonočne nedelje.
Pred evangelijem lahko zapojemo alelujo. Izberite melodijo, ki jo dobro poznate.
Note: GLORIA 531-539, 638-646, SG 339-357.

Berilo iz svetega evangelija po Janezu.
Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem:
»Vaše srce naj se ne vznemirja.
Verujete v Boga, tudi vame verujte!
V hiši mojega Očeta je veliko bivališč.
Če bi ne bilo tako, ali bi vam rekel:
Odhajam, da vam pripravim prostor?
Ko odidem in vam pripravim prostor,
bom spet prišel in vas vzel k sebi,
da boste tudi vi tam, kjer sem jaz.
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In pot, kamor grem, poznate.«
Tomaž mu je rekel:
»Gospod, ne vemo, kam greš.
Kako bi mogli poznati pot?«
Jezus mu je dejal:
»Jaz sem pot, resnica in življenje.
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta.
Od zdaj ga poznate in videli ste ga.«
Filip mu je rekel:
»Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.«
Jezus mu je dejal:
»Filip, toliko časa sem med vami in me nisi spoznal?
Kdor je videl mene, je videl Očeta.
Kako moreš reči: ›Pokaži nam Očeta.‹
Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni?
Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe;
ampak Oče, ki je v meni, opravlja svoja dela.
Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni;
če pa tega ne verujete, verujte zaradi del samih.
Resnično, resnično, povem vam:
Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal,
in še večja kot ta bo opravljal, ker grem jaz k Očetu.«
Kar koli boste prosili v mojem imenu,
bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.
Če me boste kaj prosili v mojem imenu, bom jaz to storil.«
Kristusov evangelij.
(Vsi) Hvala tebi, Kristus.

Poglobitev evangelija v obliki pogovora
Sedaj poglobimo evangelij na osnovi nekaterih vprašanj.
Iz tukaj navedenih vprašanj izberite kvečjemu tri, ki so za Vašo skupnost najbolj zanimiva.
Oseba, ki vodi pogovor, pazi, da vsak lahko pove svoje mnenje.
Druge predloge, kako lahko poglobimo svetopisemsko besedilo, najdete na:
https://www.kath-kirche-kaernten.at/images/downloads/hishna-cerkev.-napotki-za-skupno-branje-svetega-pisma.pdf

Na tej strani najdete sliko z motivom nedeljskega evangelija, ki jo otroci lahko pobarvajo:
https://www.erzbistum-koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/glauben_leben/familienliturgie/ausmalbilder_und_textseiten/
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Vprašanja na ozadju evangelija
Zberite vse, česa se spomnite, če pomislite na »pot«.
Katere od teh vidikov bi lahko prenesli na Vašo vero v Jezusa Kristusa?
Na ta način lahko poglobimo tudi še ostali dve gesli:
Zberite vse, česa se spomnite, če pomislite na »resnico«.
Katere od teh vidikov bi lahko prenesli na Vašo vero v Jezusa Kristusa?
Zberite vse, česa se spomnite, če pomislite na »življenje«.
Katere od teh vidikov bi lahko prenesli na Vašo vero v Jezusa Kristusa?
V hiši mojega Očeta je veliko bivališč. –
Kakšno podobo ima Očetova hiša v Vaši predstavi?
Kaj nam hoče Jezus povedati s tem slikovitim govorom?
Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni. –
Kakšne odrešenjske obljube se nam ponujajo v javnih občilih in drugje?
Zakaj so tako vabljive, da jim očitno le nekateri ljudje sledijo?
Zakaj je Jezus Kristus (za Vas) edina pot k Očetu?
Če ste spoznali mene, boste spoznali tudi mojega Očeta. –
Kaj lahko rečemo na osnovi Jezusovega življenja o Bogu?
V čem se za Vas najbolj izrazito kaže Jezusova Božja narava?
Verujte mi, da sem jaz v Očetu in Oče v meni. –
Kako opisuje ta evangelij Jezusov odnos do Božjega Očeta?
Kaj bi to lahko pomenilo za našo vero?
Izberite si iz tega evangelija stavek, ki Vas v tem trenutku najbolj nagovarja.
Pripovedujte drugim o tem, zakaj Vam je tako všeč.
Na koncu pogovora je lahko to vprašanje:

Kaj ste spoznali na osnovi tega pogovora?
Kaj bo Vas spremljalo v prihodnjem tednu?

Nato lahko zaigramo duhovno glasbo ali nekaj trenutkov molčimo.
https://www.youtube.com/watch?v=52mkBJ6mc3w
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ODGOVORITI in MOLITI
Litanije o Božjem delovanju
V Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.
V Kristus, usmili se. (Vsi) Kristus, usmili se.
V Gospod, usmili se. (Vsi) Gospod, usmili se.
V Kristus, sliši nas. (Vsi) Kristus, sliši nas.
V Kristus, usliši nas. (Vsi) Kristus, usliši nas.
V
V
V
V

Bog Oče nebeški. (Vsi) Usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta. (Vsi) Usmili se nas.
Bog Sveti Duh. (Vsi) Usmili se nas.
Sveta Trojica, en sam Bog. (Vsi) Usmili se nas.

Od tukaj naprej lahko molimo litanije na dva načina:
1. Voditelj oz. voditeljica prebere klice, ostali odgovarjajo: »Slava ti, hvala in čast.«
2. Klici so porazdeljeni v skupinah po tri. Te klice berejo tri osebe (1., 2. in 3. oseba). V
tem primeru odpade odgovor »Slava ti, hvala in čast.« Po vsaki drugi skupini klicev
zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844) ali drug primeren
klic.

1. Mogočen si, Gospod, in tvoja zvestoba te obdaja. (Vsi) Slava ti, hvala in čast.
2. Ogrinjaš se s svetlobo kakor s plaščem.
3. Ti si Najvišji nad vso zemljo.
1. Gospod, ti ostaneš isti in tvoja leta nimajo konca.
2. Ti si edini pravičen, vladar vsega in večen.
3. Ti si prvi in poslednji.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Gospod, ti poznaš, kar je skrito, vse veš, preden se zgodi.
2. Poznaš tudi človekove misli.
3. Ti imaš oblast nad življenjem in smrtjo.
1. Ti si naredil nebo in zemljo in morje.
2. Vse urejaš po meri, po številu in po teži.
3. V tebi živimo, se gibljemo in smo.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).
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1. Odpiraš svojo roko in tešiš žejo vsemu živemu.
2. Daješ svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi.
3. Hraniš ptice na nebu in oblačiš lilije na polju.
1. Gledaš z nebes in vidiš vse človekove rodove.
2. Opravljaš dela pravičnosti, dela pravice za vse zatirane.
3. Odpiraš slepim oči in vzdiguješ upognjene.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Rešuješ nesrečnega pred močnejšim od njega.
2. Ozdravljaš nje, ki so strti v srcu.
3. Tvoja pravičnost bo ostala na veke.
1. Ti si usmiljen in milostljiv Bog, počasen v jezi in poln dobrote in zvestobe.
2. Dober si, Gospod, in odpuščaš.
3. Vse stvari urejaš z usmiljenjem.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

1. Gospod, varuješ preproste.
2. Ne zapuščaš teh, ki te iščejo.
3. Njim, ki te ljubijo, vse pripomoreš k dobremu.
1. Gospod, zaupanje vseh koncev zemlje.
2. Naše pribežališče od roda do roda.
3. Slišiš naše prošnje in uslišiš molitev.
Na tem mestu lahko zapojemo »Hvalite vsi rodovi – Laudate omnes gentes« (GLORIA 844).

V
V
V
V
V
V
V

Spremljaj nas s svojo dobroto in zvestobo! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto, daj nam svoje odrešenje! (Vsi) Prosimo te ...
Pomagaj nam, Bog naše rešitve! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Dvigni, Gospod, nad nami svetlobo svojega obličja! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Svoje poti, Gospod, nam daj spoznati, svojih steza nas uči! (Vsi) Prosimo te ...
Vzdigni svojo roko, nikar ne pozabljaj nesrečnih! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
Varuj nas vsega hudega, ohrani naše življenje! (Vsi) Prosimo te, usliši nas.
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Oče naš
V Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus:
(Vsi) Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi tvoje ime,
pridi k nam tvoje kraljestvo,
zgodi se tvoja volja kakor v nebesih tako na zemlji.
Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge,
kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom,
in ne vpelji nas v skušnjavo,
temveč reši nas hudega.

Sklepna prošnja
V Dobri Bog.
Slavimo te po tvojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu,
da si razodel malim,
kar si prikril modrim in razumnim.
Napolni nas s svojim Svetim Duhom,
da bomo spoznavali sledove tvojega delovanja v našem času
in ti ostali zvesti zdaj in vekomaj.
(Vsi) Amen.

8

SKLEP
V

Prosimo na koncu te pobožnosti za Božji blagoslov. Kratek molk.

V
Usmiljeni Bog, v svoji materinski ljubezni nam daješ življenje.
Ozri se danes milostno na nas in bomo zaživeli.
(Vsi) Amen.
V
Od materinega telesa si ti naš Bog.
Varuj nas vse dni in nas obdaruj s svojo dobroto.
(Vsi) Amen.
V
Poslal si svojega Sina, da bi v njem imeli večno življenje.
Sprejmi naše rajne v neminljivo nebeško srečo in potolaži žalujoče.
(Vsi) Amen.
V
Tako naj nas blagoslovi, varuje in brani vsemogočni Bog,
Oče in Sin in Sveti Duh.
Na tem mestu se vsi pokrižamo.

(Vsi) Amen.
V
Hvaljen Jezus. Aleluja. Aleluja.
(Vsi) Vekomaj. Amen. Aleluja. Aleluja.

Na koncu lahko zapojemo Marijino pesem, na primer:
- O Marija, bodi zdrava (GLORIA 176/SG 121)
- Marija, Mati ljubljena (GLORIA 309/SG 180)
- Marija, Mati moja (GLORIA 315/181)
Poleg tega lahko prisluhnemo duhovni glasbi, na primer:
- Raduj se, Kraljica nebeška: https://www.youtube.com/watch?v=V3io9S4hDiI
- Mati moja, venec pletem: https://www.youtube.com/watch?v=umbwgjH4Hck

Pripravil in uredil
Klaus Einspieler. Katoliška Cerkev Koroška – referat za Sveto pismo in liturgijo
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